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Вітрильницькаінструкція

1.Правилаікерівнідокументи.
Клубні перегони «« БАБИНЕ ЛІТО » серед крейсерсько-перегонових яхт
проводитьсязаправилами відповіднодовизначення«правила»уПравилах
вітрильницькихперегонів2017-2020,завиняткомтих,якізміненоПоложенням
проперегониіцією Вітрильницькою інструкцією,Спеціальнимиобов’язковими
настановами ISAF,Правилами вимірюваннякрейсерськихяхтякієофіційно
визнанимиВФУна2019рік.
1.1Цілодобовоприрозходженнізтранспортнимитаіншимисуднами,якінеєу
перегонах,тавідзаходуідосходусонцяпризустрічізсуднами,якієуперегонах,
діють«Міжнародніправилазапобіганнязіткненнюсуденнаморі1972р.»
1.2ЯкщоцимнебудепорушуватисяПВП46,товласниксудна,абопризначена
відповідальнаособа,знаходячисьнабортусудна,маєповнусвободуприймати
рішеннящодотого,комусамедоручитистернуванняуперегонах;протепідчас
стартовоїпроцедури іпротягом 5 хвилин після стартування капітан може
передаватистернуваннясудном іншійособітількизавинятковихобставиндля
виконанняпевнихдій,абоманевру,устислийпроміжокчасу.
1.3 У разі розбіжностей щодо деталей «Положення про перегони» і
«Вітрильницькоїінструкції»–переважаєтекст«Вітрильницкоїінструкції».

2.Повідомленняучасникам
Повідомлення учасникамбудутьвивішуватисянадошціофіційнихсповіщеньта
надаватисьзсуддівськогосуднапорадіозвьязку.

3.Змінивітрильницкоїінструкції(ВІ).
3.1Пробудь-якізміниВІбудеповідомлятисяписьмоводо08-00дня,коли

вонинабуваютьчинності.
3.2УразізастосуваннясигналуN+Hписьмовіповідомленнязмагунампро

будь-якізміниВІ,втомучисліітакі,щоодразунабуваютьчинностіможутьбути
зробленібудь-колипісляповерненнясудендогавані.

3.3 Сповіщення на водіпро зміни відповідно до правила 89.2(с)може
здійснюватися голосом з судна перегонового комітету або через радіо
посиланнянасуддівськомуканаліУКХ.Такісповіщеннямаютьбутидоведенідо
кожногосудна,якоговонистосуються,персонально.Прицьомунасудні
перегоновогокомітетумаєбутипіднесенопрапорLусупроводіодного
звуковогосигналу.
4.Розкладперегонів.



5.1 Календарзмагань:

13вересня,п'ятниця Офіційний день приїзду14:00 -18:00 -реєстрація
учасниківРейс-офісЧорноморськогояхт-клубу

14вересня,субота 09:00–брифінгдлякапітанівтасуддів
10:30–стартпершихперегонівдня

15вересня,неділя 09:00– брифінгкапітанів
10:30–стартперегонів другогодня

17:00–нагородженняпереможців.Закриття
змагань(фотоівідеодня,)Чорноморськийяхт-клуб

6.Залікподивізіонам

6.1Урегатіплануєтьсяпроведеннязалікупо дивізіонам,якібудутьсформовані
післяреестрації,таопублікованонадошціоголошень.
Результатигонокбудутьвизначатисьскорегованим часом,розрахованимпо
WINDWARD/LEEWARD-Triplenumber-МетодTime_On_Time.
Результатимаршрутнихгонокбудутьвизначатисьскорегованимчасом,
розрахованимпоCOSTAL/LONG_DISTANCE—МетодTime_On_Time.
Коєфіцієнтпідрахункуочокдляприбрежнихгонокскладає1,00,
адлямаршрутноїгонки-2.

Регатадійсна,якщопринаймідвігонкизавершені.
Одинвикидбудеприйнято,якщобудезавершено5гонок,алемаршрутнагонка
небудевідкинута.
РозрахуноккоєфіцієнтівдлягрупиIRC-1
TCF=(0,2424x√R)/(1+0,0567x√R)
R(Rating)=LOA(m)x2,65–(agereduction),деLOA-довжинакорпусувм.,
Agereduction-коєфіцієнтпороціпочаткубудівництва,даноїсеріїлодокв%
Залікпроводитиметьсяокремопокожнійзгруп.

а)визначення:
Місцесуднауперегонахєйогомісцезапорядкомнафінішіскорегованещодо
покаранняпофактичномуприбуваннюяхтинафініш.
6.3Судна,якіувійшлидодивізіонівбудеоголошеноназборах капітанів
15.09.2018р.о09:00годин.

7.Районперегонів.
ЗмаганняпроводятьсяуПЗЧЧМ.

8.Дистанціяперегонівтазнаки.
Перегони відбуватимуться на дистанціях,схеми яких та порядок огинання
знаків,будутьоб’явленіПерегоновимкомітетомпередстартом.

9.Старт
9.1Стартперегонам даватимутьсязапр.26.1.Попереджувальнийсигнал

подаватиметьсяза5хвилинпередсигналомстартування.
9.2СтартовалініябудеміжштокомнаСуддівськомусуднітазнакомнаводі.
9.3Судна,якіз’явилисядомісцястарту,маютьзареєструватися.Дляцього



вониповинніпройтизакормоюСуддівськогосуднатапривернутидосебеувагу
Перегоновогокомітетуабопорадіо.

9.4Судна,чийпопереджувальнийсигналщенеподано,маютьтриматися
остороньвідмісцястарту,тасуден,якієуперегонах.

9.5Судно,якестарувалопізніше,ніж через15хвилинипісляйогосигналу
стартування,одержуєузалікуНСТ.Цеєзміноюпр.А4.1.

10.Фініш.
Фінішналініябудеміж штоком набортуСудійськогосуднатазнаком на

іншомуїїкінці.

11.Системапокарань.
НавзамінобертовихпокараньзаПВП 44.2уразіпорушеннясудном ПВП

частини2абоправила31– застосовуватимутьсязаліковіпокараннязаПВП
44.3знаступнимиумовами:

1.Судно,якенескористалосязпередбаченоїправилом44.3(а)можливості
визнати порушення ним правила,фінішувало та після слухання протесту
визнанетаким,щопорушилоправилоЧастини2,аленедискваліфікованена
перегони,підлягаєзаліковомупокараннюна50%місць.

2.Судно,якефінішувало,тащепередпочаткомслуханняпротестувизнало
порушення ним правилаЧастини 2,підлягаєзаліковомупокаранню на30%
місць.

3.Судно,якедіючизаправилом 44.3(с),повністю визналопорушенняним
правилаЧастини2,фінішувало,інебулоопротестованим,підлягаєзаліковому
покараннюна20%місць.

4.Судно,якепорушилоправилокласу(типу),абоякесьправилоізOSRISAF
2014-2015,що стосується безпеки судна або екіпажу,або через скоєне
порушенняпокращилисяшвидкісніхарактеристикисуднапідлягаєзаліковому
покараннюна50%місць.

5.Судно,якепорушилоЗасадничіправила1-5,правила28.1,41,42,та52,або
брутально порушило правило Частини 2,або вимірювальнесвідоцтво якого
визнанонедійсним,підлягаєдискваліфікації.

6.Судно,якепісляслуханняпротестувизнанотаким,щопорушилоправило
іншеніж правилаЧастини2,підлягаєзаліковомупокаранню неменшеніж на
10%инебільшеніжна30%місць.

7.У разіякщо невідповідність судна його вимірювальномусвідоцтвує
незначною,абонезначнимиєвідхиленнявідвимогСОН ISAF,тоПротестовий
комітетможенавітьіненакладатижоднихпокарань.

8.Порушенняп.11.8ВітрильницькоїІнструкціїнеєтаким,що даєправо
протестуванняучасникам змагань.Цеєвиключним правом Протестовогоабо
Перегоновогокомітетів.

12.Обмеженийчас.
12.1Судна,якінеспромоглисяфінішуватипротягом 30% часупісляфінішу

першогосуднайогогрупи,якепровітрилилодистанцію безпорушеньПравила
28.1.зараховуватимутьсяузалікуякНФН.Цеєзміноюпр.35таА4.

13.Протеститазверненняпровідшкодування.
13.1Протестимаютьбутинаписанінабланках,якієнаявнимиубюрорегати,

іподанідобюрорегатиумежахчасупротестування.
Протестовийвнесокскладає100грн.

13.2Длякожноїзаліковоїгрупичаспротестуваннязакінчуєтьсячерез45
хвилинпісляповерненнянабазусуднаПерегоновогокомітету.

13.3Сповіщенняпрослухання,уякихзмагуниєсторонами,абожзалученіяк
свідки, вивішуватимуться не пізніше 15 хвилин після закінчення часу



протестування. Слухання відбуватимуться, як правило, за порядком
надходженняпротестів.

13.4Востаннійденьперегонівзверненняпроповторнеслуханняможебути
поданимтільки:
а)якщосторону,яказвертаєтьсяпроповторнеслухання,булосповіщенопро
ухвалунапередодні–тоумежахчасупротестування;
б)якщосторону,яказвертаєтьсяпроповторнеслухання,булосповіщенопро
ухвалуцьогодня–тонепізнішеніжчерез30хвилинпіслясповіщення.

13.5Протестищодовимірювання:
а)будь-який протестщодо вимірювання,поданий будь-коли після того,як

закінчивсячаспротестуванняпісляпершихперегонів,уразівінспираєтьсяна
факти,якімалимісцеібуливідоміпротестуючомущедотого,якзакінчивсячас
протестування,визнаєтьсянедійсним.Цеєзміноюправила61.3;
б)повноважним компетентним щодо тлумаченняправил органом,про який
йдетьсяуправилі64.3(б),єпризначенийорганізаційним комітетом головний
вимірювачрегати.

14.Нагородження.
14.1Дляучастівурочистихзаходахтанагородженняхекіпажамяхтбажано

матипараднийспортивнийодяг.
14.2Запідсумками перегонівнагороджуютьсяКубкамипереможціукожній

заліковійгрупізанаступнихумов:
якщоугрупізмагалися3яхти-тотількизапершемісце;
якщоугрупізмагалися4яхти-запершетадругемісця;
якщоугрупізмагалися5абобільшеяхт-запершітримісця.

14.3 Поряд з офіційними нагородами, якщо це буде погоджено з
Повноважним організатором,іншіорганізаціїта особи можуть запровадити
врученняокремих,утомуразі,заохочувальних,нагород.

15.Безпекатавідповідальність.
15.1.Капітаннесеповнувідповідальністьзабезпекусуднатайогоекіпажу,

атакож,занаявністьобладнаннятазабезпеченнясуднавідповіднодовимог
щодокрейсерськихперегонівчетвертоїкатегоріїСОНISAF.

15.2.Кожнийучасникмаєпам'ятати,щовінбереучастьуперегонахнасвій
власнийризик(дивітьсяПВП4).

15.3.Поприте,щобудевжитовсіхможливихзаходів,абизробитиперегони
якнайбезпечнішими ікожний з учасників має бути певним,що у разівін
потерпатиме на воді, кваліфіковану допомогу буде надано вчасно,
Організаційний,ПерегоновийіПротестовийкомітети,обслуговуючийперсонал
такерівніособизмаганьнеберутьнасебеюридичноївідповідальностізажиття,
можливітравми учасників,пошкодження або втрату майна,якіможуть
спричинитисячерезучастьузмаганняхабоузв'язкузізмаганнями.

Головаперегоновогокомітету


